الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اختبار الثالثي الثاني لمادة االقتصاد و المناجمنت
ثانوية :مفدى زكرياء الخيثر
المدة 2:ساعة

المستوى و الشعبة 3:تسيير و اقتصاد
الجزء األول 06 ):نقاط(
 – 1ما ھو دور المنظمة العالمية للتجارة؟
 – 2عرف القيادة ،و ما ھي العناصر الواجب توفرھا؟
 – 3اشرح سياسة التجارة الخارجية المتعلقة بإنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم؟

الجزء الثاني 06 ):نقاط(
يحتل موضوع سعر الصرف على حيز كبير من الدراسات االقتصادية والفكر االقتصادي ،وتأتي أھمية ذلك من خالل اآلثار
االقتصادية التي يحدثھا تغير سعر الصرف على المؤشرات االقتصادية الكلية بشكل عام ،فالدول النامية اقتصادھا مفتوح
وبشكل كبير ،وتعاني من عجز في ميزان مدفوعاتھا  ،وذلك بسبب كبر حجم الواردات فيھا بالنسبة للصادرات من جھة ،و
تذبذبات أسعار الصرف األجنبية من جھة أخرى  ،حيث تؤثر تغيرات سعر الصرف األجنبي عموما على الميزان التجاري .
يمكن للسلطة النقدية أن تتدخل لتربط قيمة العملة الوطنية بقيمة العملة األجنبية ) ،باإلضافة إلى وضع قيود على استخدام
الصرف األجنبي و ھذا من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات(
المطلوب:
انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 - 1اعط تعريفا ما تحته سطر في الوضعية .
 – 2ما ھو نظام الصرف المتبع في ھذه الوضعية؟ھل يوجد نظام آخر؟اشرحه؟
 – 3الجملة ما بين قوسين ،ما ھي السياسة التي تسمح بتحقيقھا؟
 – 4بشرح مختصر ،ما ھي وسائل سياسة الصرف األخرى؟

الجزء الثالث 08 ):نقاط(
بسبب األوضاع االقتصادية و االجتماعية المزرية التي تمر بھا إحدى الدول النامية ،قامت السلطات النقدية و )بأمر من حكومة تلك
البلد بإصدار كمية من النقود تفوق احتياجات البلد( بھدف امتصاص غضب شعوبھا من ضعف قدراته الشرائية و عدم توفر فرص
العمل للقادرين عليه  ،و الھروب إلى األمام و ھذا ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع و الخدمات الضرورية بصورة مذھلة
المطلوب:
انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 – 1أذكر كل االختالالت المذكورة في ھذه الوضعية ،ثم عرفھا؟
 – 2بين آثار ھذه االختالالت ،بشرح مختصر؟
 – 3ھل تأثر ھذه االختالالت على بعضھا البعض ،كيف ذلك؟
 – 4الجملة بين قوسين ،ھل قرار الحكومة في ھذه الحالة صائب؟ماذا سيتولد على ھذا القرار؟

انتھى بالتوفيق
عندما ترتفع ...سيعرف أصدقاؤك من أنت! لكن عندما تسقط  ...ستعرف من ھم أصدقاؤك
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